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هل تعرفون ما هو طائر البومة؟

بالطبع تعرفونه

كل الناس تعرفه جيًدا.. وإن مل يروه

فهو رمز القبح والشؤم يف ثقافتنا العربية

لكنني ال أخالهم رأوه حًقا عن كثٍب متمعٍن مثيل

 أما أنا.. براءة محمد رفعت، فأنا أعرف البومة عن ظهر قلب أحفظ مالمحها
جيًدا.. أراها كل يوم.. أحيا تفاصيلها كل لحظة

فكلام مررت باملرآة القابعة يف بهو بيتنا صدفة .. رأيتها

 كلام ملحت انعكاس وجهي خطأ يف زجاج السيارات أو مرآة املصعد أو واجهات
املحال العاكسة.. تذكرتها

 أبلغ من العمر ثالثني عاًما.. كأنهم ثالثني عقًدا! ال أتذكر أنني نظرت للمرآة
حتى يومنا هذا عن قصٍد سوى مرة وحيدة

كنت حديثة السن حينها.. لكنني أذكر جيًدا كم أفزعتني تلك النظرة

 قالت يل أمي حينها وهي تبيك.. إن الله ال مينحنا كل شئ.. فقد حرمني جامل
الوجه لكنه وهبني جامل الروح

لكنني مل أصدقها قط.. ال روح سوية تقطن بني خبايا القبح

أنا قبيحة! قبيحة جًدا

قبيحة إىل الحد الذي يجعل أيب وأمي يتجنبان النظر إيّل حني يخطئان يوًما يف
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 حديث موجه بل إىل الحد الذي يجعل إخويت ينعتانني بالقبيحة إذا صدر مني 
 يوًما ترصف يحيد عن الصواب قليالً كبقية األطفال آنذاك فهذه ليست وصمة

عار فحسب، بل هي صفة تالصقني كتوأمي إن أخطأت فألنني قبيحة
 وإن أحسنت صنًعا فالقبيحون ال يحسنون الصنع فهذا يف حد ذاته مدعاة

 للدهشة ليس مسموح للقبيحة أن تخطئ.. كفاها ذنبًا بقبحها وال مسموح لها
أن تبيك.. فالبكاء يزيدها قبًحا وال أن تتحدث فتنطق قبًحا وال أن تحيا

هل تسائلتم مثيل مل ُسميُت براءة.. بينام كانت أختي سارة؟

 قالت يل أمي حني سألتها وهي تتظاهر بانشغالها حتى ال أرى دموًعا تراود
مقلتيها

 إن أيب حني رآين بني يديها عمري ساعات من الزمن.. غضب وقال إين برئ من 
هذه الخلقة..وغادر من فوره

 أسامين جدي براءة.. حتى قدمت أمي تنازالت من أجل عودة أيب ثانية.. وكأنها
التي خلقت فسّوت..حاش لله

أنا قبيحة.. أراها يف عني أخي األصغر مشمئزًا من اللعب معي

 وأملحها يف غرور سارة شقيقتي وهي تتقبل مديح العاملني حني يقارن بيننا 
غريب أو قريب

برشيت سمراء اللون .. متعرجة غري ملساء يتخللها أخاديد من بقايا بثور قدمية..
 حاجبي الكثيفني امللتحمني يظلالن عينني ضيقتني سوداوين.. أنفي كبري الحجم

وشفتي غليظتني مكتنزتني كل شئ يبدو حزيًنا وهو مقيم يف وجهي

حتى شعري الذي أخفيته وراء حجاب صغري مخافة أن يزيد قبح املشهد
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 غلظة.. كان يف بعض األوقات يتسلل من خلف حجايب ويفضح تجعيداته 
القبيحة

أنا قبيحة.

امرأة تنقصها امرأة

امرأة..إال الكثري

 ثالثون سنًة أتجرع فيهن مرار قبحي الذي مل أخرته يوًما ومرار الدنيا التي تراين
قبيحة

لكنني رغم قبح وجهي.. مل أكن قبيحة الروح قط

كنت أحب شقيقتي رغم غرورها.. وأخي رغم اشمئزازه مني

وأحببُت أيب الذي ال يطيق اجتامًعا يب يف مكاٍن واحد

حتى دموع أمي التي كانت تحاول أن تورايها مني كلام تأملتني.. مل أكرهها

هل أحتاج أن أقص عليكم عالقتي بالطرف اآلخر من اإلنسان أي الرجل؟

فالطرف اآلخر من الكوكب أقرب يل منه

 منذ أن تزوجت شقيقتي يف سٍن مبكر .. ال رجال بعدها يطرقون باب بيتنا وال
خطأً

 مل تكن سارة جميلة ذاك الجامل األخاذ.. لكنها- بجواري-كانت تبدو أمرية من
األساطري

فكنُت أنا.. ودون قصٍد مني.. عامل جذب ألختي
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 حاولُت دفن قلبي بني دفات الكتب وحنايا األوراق.. حتى ملعت يف دراستي
 وضمدت جراح قبحي باتقاد عقيل وتفوقه.. رغم كوين املنبوذة بني أقراين ..

املغضوب عليها من السامء واألرض

مل يحبني-يف ثالثني عاٍم- أي خافق عىل ظهر األرض

للحق.. أنا ال ألوم أحدهم.. فأنا نفيس، مل أفعل قط

 انتهيت من رسالتي املاجستري والدكتوراة يف إدارة االعامل يف زمن قيايس..
 فالكتب كانت هي الشئ الوحيد التي تسمح يل باصطحابها لساعات دون تذمر

أو تنمر

 ثم إنني عىل مدى خمس سنوات.. مل أترك فيهن بابًا إال وطرقته..  أماًل يف عمٍل
ميتص كل هذه الطاقة املهدرة

 لكنه يف معظم املرات.. ينتهي يب املطاف بالرفض يف اللقاء من قبل أن انطق
بحروف اسمي

 ال زلت أذكر آخر لقاء باملوظف املسؤول عن التعيينات يف رشكة ما.. قال يل ال
 ميكنني أن أستعني بك ولو كنت أذىك امرأة يف العامل.. ستكون نهاية الرشكة عىل

قدومك.. آسف

وكأنه آسف حًقا

حتى كان ذلك االيوم

منذ شهر ونصف الشهر

رأيت إعالن بالجريدة صغري الحجم قد ال يلتفت إليه إنسان عادي..لكن عيني
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 البومة الثاقبتني التقطته من بني مئات مثله 

 مطلوب للعمل موظف يجيد القراءة والكتابة والحسابات ملنظمة تعمل مع
املكفوفني

هل تفكرون فيام انبثقت عنه خاليا رأيس؟! هذا هو املكان األمثل لبائسة مثيل

منظمة املكفوفني حيث ال أحد يرى قبحي أو يخىش وجه البومة

 توجهت إىل الرشكة الصغرية.. كانت قدماي تجران ِهمتي للخلف أملاً.. بينام
عقيل يطرق الباب أمالً

كان معظم العاملني من متحدي إعاقة فقد البرص.. الكل يعمل يف صمٍت وتفاٍن

القليل من العاملني مبرصين ملساعدة غريهم

لكنني أدركت بعد زمن

أن البرص ال ميتلكه بالرضورة صاحب العينني املبرصتني

 قال يل املوظف املسؤول وهو يحاول استنباط شكيل من صويت.. أن قرار تعييني
بيد صاحب املؤسسة شخصيا فهو يفضل اتخاذ تعيني كل فرد بنفسه

كان ينظر إيل.. وكنت ال أريد أن أنهي الحديث معه قط

 فهي املرة األوىل التي أنظر فيها لرجل ويبادلني النظر لعرش دقائق كامالت..
دون أن يجتاح االشمئزاز مالمحه

وإن كان ال يراين

اتجهت واثقة الخطى إىل حيث مكتب املدير.. فتحت الباب بعد طرقه بهدوء
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ً هذه الرشكة تبدو مريحة جدا

فكل فاقدي البرص ودودين وهم ال يرون الحقيقة

 وكان األمل يتقد داخيل أنني .. بخربيت وعلمي.. سأنجح يف اختبار املدير.. طاملا
لن يتدخل بيننا نظره املفقود

لكنني.. للوهلة األوىل بعد دخويل

تراجعت بغتة وارتعدت فرائيص

كانت املفاجأة بانتظاري أكرث من توقعي مبراحل

**

 للوهلة األوىل التي نظرت فيها لألستاذ مروان.. باغتتني مفاجأة قاسية.. ال ، بل
اثنتني

 كان ينظر إيّل .. مل أدِر حًقا هل يراين بالفعل أم أنه اعتاد تتبع الصوت فصادفت
عيناه عيناي

املفاجأة األكرث قسوة.. كانت به هو

كان  وسياًم جًدا

 أكرث وسامة من أخي الذي يشمئز مني.. ومن كامل زوج أختي التي تظن أنه
أبهى رجل يف العامل.. ومن أيب الذي يتربأ من قبحي
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 مل أكن أعرف الكثري من الرجال للمقارنة.. لكنه، يف حدود من رأيت عن كثب..
يكتسح كل الرجال

وشعرت لوهلة أنني قزم أمام عمالق

مؤمل جًدا أن يلتقي منتهى القبح ومنتهى الجامل..كفتا ميزان غري عادلتني

لكنه .. رغم وسامته

ابتسم يل

 أدركت حني رأيت ابتسامته أنه بالفعل ال يراين.. مل يبتسم يل رجل من قبل ولو
!خطأً

فَسَت الشجاعة يف قلبي من جديد للخوض يف اللقاء املحتوم

ثم.. بعد ميض خمس دقائق.. شعرت بالحرية تغلفني فتخنقني

كان يتتبعني بعينيه.. كأنه يراين.. لكنه يبتسم.. كأنه ال يراين

 مل يكن هناك احتامل ولو ضئيل أن يكون النقيضني.. أن يكون يبتسم وهو يراين
حقاً

 ثم أيقنت اإلجابة عىل حرييت يف نهاية اللقاء

سألني األستاذ مروان  سؤااًل أخرياً

لَِم مل تعميل من قبل بعد كل هذه الدراسة؟
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أُسِقط يف يدي.. مل أعرف بَم أجبه حًقا

فإن مل يكن مبرًصا فكيف يل أن أرصفه عني بغبايئ.. وإن كان مبرًصا ويراين حًقا

فهو أذىك من أن يسأل سؤااًل  يرى جوابه من قبل أن ينطقه

لكنني كام تعودت دامئًا.. أن الصدق هو منجاة املرء يف كل حني

أخربته بعد أن صمُت هنيهة: ألنني قبيحة

حينها فقط.. أدركت أنه مبرص.. ومبرص جداً

رفع رأسه إيّل يف دهشة ودقق النظر يف وجهي.. كأنه للتو رآين

لكنه مل يعِقب.. كأنه مل يسمع ومل يَر

 أطرق برأسه يف صمت وأخربين بحزم كان طبعه منذ بداية اللقاء

تتسلمني عملك غًدا يف التاسعة صباًحا.. ال تتأخري

 للحظات شعرت أنني مل أفهم ما أخربين به للتو.. هل.. هل حًقا قَِبل تعييني يف
املؤسسة .. رغم أنه مبرص ورأى ما رأى مني؟

 بل واعرتفت له اعرتافًا رصيًحا بإدرايك لقبحي؟! وكأن بهذا االعرتاف قدمت مربر
له لرفيض

فلام تأخرت يف الرحيل..نظر يل مندهشاً.. وقد تراءى له أنني رمبا رغبت
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بتعديل املرتب الذي حدده يل 

 مل يكن يدرك حًقا ما يعتيل بنفيس من عرفان بالجميل ألول إنسان يقبلني كام
أنا..دون أن يشعرين باالشمئزاز

**

يف الصباح

عرجت عىل مكتبه أللقي التحية

ابتسم يف ترحيب ودود.. بعرث ثبات قلبي

كنت أرغب أن اخربه أين أدين له.. بالحياة

أنا وبعد ثالثني عاًما.. حية وأعمل

كان من الجيل أنه أول الحارضين دامئاً وآخر املغادرين

مل تكن طبيعة عميل تستدعي احتكايك به طوال الوقت أو حتى بعضه

 فقد ال أراه يف األسبوع سوى مرة واحدة.. لكنه كان يف بضع دقائق يلملم من
العمر سنوات ويهديها يل.. دون قصد منه

كان هادئاً متزناً.. صارًما إذا لزم األمر

لكن األهم بالنسبة يل

أنه كان ينظر يل وهو يتحدث معي

كأن ال شئ يب مطلًقا
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رغم أن املسافة بني وجهي ووجه

كام السعري والفردوس

 كل ما كنت أرغب به.. أن نلتقي عىل األعراف بني عاملينا فأتنفس الحياة
للحظات معه

كنت أوقن متاماً .. أنه أبعد مام ميكنني أن أتخيل لبقية عمري

 فلم أعلق الكثري من اآلمال عىل معاملته الطيبة التي ال مييز فيها بني رجل 
وامرأة.. جميلة أو قبيحة

 كان عميل باملؤسسة يتلخص يف تحويل الكتب واملراجع إىل صوتيات.. ثم بعد
 عدة أشهر قمنا باستحداث تطبيق عىل املحمول ميّكن املكفوفني من االستعانة

بأي إنسان يحمل هذا التطبيق معه

 فيساعده يف قراءة كتاب أو جريدة او إرشادات عامة يف أي مكان عن أي شئ
أو حتى اختيار ماذا يرتدي بواسطة الكامريا

 تدريجيًا.. كنت أرتقي بعميل ألنني أحببته حًقا.. وال تحاولوا السؤال عن ذاك
الذي تعود إليه الهاء يف كلمتي األخرية

 أصبحت املسؤولة األوىل عن تطبيق املكفوفني.. واملخول إليها تطويره والعمل
عىل ازدهاره

لكنه دامئًا ..كان يف خلفية أيٍّ مام أقوم به

كنت أشعر أنني ال أعمل فقط من أجل العمل

بل أعمل من أجل أن أستمع إىل عبارات املديح التي يطربني بها بعد كل إنجاز
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 يف العمل مل أدرك أنني أستحق املديح قط إال حني التقيت مروان 

 لكنه مل يكن يبايل يب قط.. ومل يكن لدّي من اللوم ما ميسسه قط فطويت
 مشاعري خلف جدران قبحي وارتويت منها وحدي  وعطشت وحدي.. وحلمت

 وحدي.. وانتظرت وحدي.. ومللت وحدي وكلام مللت االنتظار.. نظرت يف
 املرآة ألمنحه فوق العذر أعذاًرا وأعذارا.. فأعود ألغفر له.. وأحبه مجدداً ثم من
 بني كل ذاك الرماد الذي يغطي أحالمي جاء حازم مل أكن أعرف اسمه يف بداية

 األمر كان يهاتفني مراًرا من أجل أن أقرأ له كتابًا أو إحدى املقاالت التي يتابعها
 يف جريدة ما.. أو أسجل له رواية ما بصويت ونتناقش بأحداثها. او حتى أشاهد
فيلامً سينامئياً ثم أقصه عليه بأسلويب ثم بت أحفظ رقم حازم عن ظهر قلب..

 ثم مع الوقت كان هو الروتني اليومي األجمل لدي.. فهو الذي يضفي عىل
 سويعايت الرتيبة القليل من الحميمية والود كنت أستشعر أمله من نربة صوته..

وكان يفهمني من تنهيدي

 ال.. مل يكن حبًا كام متنيت.. كان كرشبة ماء يف قيظ صحراء قاحلة

أو كضوء وحيد رآه رشيد يف ظالم دامس

فالتجأ إليه، ليس ثقة يف الضوء ولكن ألنه ما رأى غريه

 كان حازم املسكن الذي يلهيني عن مروان .. يشغل أيامي بالكثري من القصص
والحكايات

وميأل النفس بالكثري من الثقة

ما أجمل أن تصادق إنسانًا ال يرى عيوبك

هل حًقا كان ال يرى عيويب؟ هل ما نهرب منه هو قبح الوجه فقط؟



14

أم ننشغل بقبح الوجه عن قبح الروح أحياناً؟

هل ركنت إىل حديث معه ألنه ال يراين .. فآمنت جانبه؟

 لكن حازم ..عىل ما أظن.. وليس هنا ظني بالرضورة صائب فهي أوىل مرّايت يف
احتكاك مبارش وعميق مع رجل

أعتقد أن حازم كان أعمق مني غرقًا

يف مرحلة ما.. كان يهاتفني ال ألقرأ له.. بل ألقرأه

 وال ألرى ما يصعب عليه رؤيته.. بل لرياين أنا.. من أعمق نقطة ميكنه الوصول
إليها بروحه

كان حازم هو مالذي األوحد من وحديت التي دامت ثالثني عاًما

 لكنني لطاملا متنيته مروان.. بل متنيت أن يكون مروان فاقد البرص لرياين بقلبه ال
بعينيه

لكن ما كان يقلق مضجعي دوًما.. ماذا إن علم حازم بأمري

ماذا إن وىش أحدهم يب بقصد أو بدون

هل سيتخيلني مسًخا ما فيكون هذا حًدا منيعاً بني قلبه وبيني؟

 ماذا لو تحسس وجهي ذات مرة إذا التقينا؟ هل سرتتجف أصابعه عند ندوب
وجهي؟

هل سيدرك أنها تركت ندوباً يف الروح أعمق من تلك يف وجهي؟
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 كنت أتخيله دامئاً قبيًحا مثيل.. رمبا هدأ ضمريي بهذا الخيال املجحف.. فنحن
فيه متعادالن وال فضل ألحدنا عىل اآلخر

فكرت يوًما أن أطالب برؤيته

لكنني تراجعت يف اللحظة األخرية

 خشيت أن تصدمني مالحة وجهه.. بل رمبا خشيت أن يبادلني نفس حلمي
فيطالبني أن أصف مالمحي له.. فال أجد منه مهرباً يحفظ كرامتي أمامه

هل ميكننا ان نحب شيئًا قبيًحا وإن مل نره يوًما؟

 خشيت حًقا ان يكرهني اإلنسان األوحد الذي أحبني يف هذا العامل..خشيت أن
افقده وإن مل يكن يل حًقا

لكن..يكفي األمل

ثم.. مع تعلقي الشديد مبروان

.حاولت مراًرا أن أتراجع يف عالقتي بحازم

ثم تعيدين الحاجة امللحة يف مىلء ثقوب روحي بالحب..أو بالقبول

حتى كان ذاك اليوم

مل أكن أدرك قط..أنه سيغري خارطة حيايت لألبد

الو..حازم.. كيف كان يومك

  حازم: بخري براءة.. لكن

براءة: ما األمر
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 حازم: رغبت أن أخربك أمرًا.. لكنني مرتدد جداً.. رمبا لن تعود عالقتنا كالسابق 
بعده

 براءة: ال بأس  إن حاولنا.. رمبا ننجو بها

حازم:حسًنا إًذا.. لكن تذكري جيًدا أنه كان بإمكانك االختيار منذ البداية

براءة: أقلقتني 

حازم: تعرفني براءة.. ترددت كثريًا قبل أن أخربك، خشيت أن أفقدك لألبد! 
لكنني شعرت أنه يجب أن أصارحك.. فاالستمرار دون مكاشفة للحقائق 

خديعة.. قد ال تسامحني فيها قط

براءة: ما األمر حازم؟

حازم: حسًنا.. براءة أنا لست صحيًحا متاًما

براءة: أعرف ذلك.. فأنت فاقد البرص

حازم: ليس ذاك فقط.. فأنا فقدت إحدى ساقّي يف نفس الحادثة التي أخربتك 
عنها وأنا  اآلن أحيا بطرف صناعي

 شعرت أن األرض تكاد متيد يب .. أهذا ما يظنه وصمة نقٍص يخىش من أجلها أن
يبتعد عنه الناس.. فامذا إن عرف عني ما أخبئ

 تنهدت تنهيدة حارة قبل أن أجيبه: أهذا األمر الذي تظنني أفقدك ألجله؟
ظننتك ستخربين أنك مبرص

حازم: وهل أفقدك إن كنت مبرًصا؟ ظننته حدثاً سعيداً؟
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 براءة يف ارتباك: ل..ال أقصد ذلك.. حازم.. بالطبع لن تتأثر صداقتنا من أجل
ذاك.. فأنا احرتمت بك اإلنسان والصديق والعقل والقلب

حازم: تحبينني؟

ألجمت املفاجأة لساين فعقدت كل األحاديث به بغتة

حازم: تفعلني براءة؟

براءة: حازم.. نحن صديقان

حازم: لكنني أحبك

براءة: كيف تحبني إن مل ترين؟

 حازم: لكنني رأيتك.. رأيت قلبك وروحك وسمو خلقك وخفة ظلك وبراعة
 تفكريك.. فام حاجتي لرؤية عينني أرى بريقهام بني أضلعي.. وما حاجتي لرؤية

وجهك إن كان صوتك قد رسم حدود الحياة يل

لكن.. هل تقبلني أنت أن تحبي  رجاًل فاقد البرص أعرًجا؟

 براءة: ال ينقصك ذاك شئ يا حازم.. أنت مكتمل الرجولة بحسن خلقك ونضج
عقلك وعذوبة قلبك.. لكن

حازم: لكن.. ال ترغبني باالقرتان يب

 براءة: حازم.. أنا قبيحة! قبيحة جداً.. مل يحبني أحد قط من قبل  مل يحبني إال
 أنت.. ألنك مل ترين من قبل! ليست املشكلة بك يا حازم.. إنها أنا التي ستصمك

بوصمة الخزي إن اقرتنت بك
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حازم يف  ذهول: يا مسكينة!! من أخربك أنِك قبيحة؟

براءة: ال أحد مل يفعل

حازم: فال أحد رآك من قبل

براءة: حازم.. أنا ال أطيق رؤية وجهي يف املرآة.. أنا ِجُد قبيحة

 براءة: استمعي إيّل براءة.. ال يوجد من هو قبيح يا براءة.. إن الله ال يخلق قبًحا
يا عزيزيت

 لكن يوجد من مل يحب نفسه .. فرتكها للقبح ينهش بها.. فالتهمها هل تفهمني
براءة؟

براءة يف حرية: ال

حازم: أنِت لسِت قبيحة يا براءة.. أنت مل تحسني إظهار مواطن جاملك فقط..
كل امرأة.. بل كل إنسان ميتلك مواطن جامل تنتظر صقالً

 لكنك يك تفعيل.. يجب أن تحبي نفسِك حتى تقتنعي أنها تستحق أن يحبها
اآلخرون.. أنت تستحقني ذلك براءة

 وإن مل يحبِك أحدهم فال بأس أن تحبي أنت براءة وتحاربني من أجل أن تصبح
كام تريدين.. وليس كام يراِك اآلخرون

 بيد أنني أشك أن أحدهم مل يحبِك حًقا! أنت فاتنة الروح.. طيبة القلب متقدة
الذكاء.. ال ميكن أن يفوت كل الناس هذه امليزات من أجل بعض عيوب بالوجه

براءة: يف الحقيقة.. ليست بعض عيوب..الكثري منها
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وجهي متأله البثور وبقاياها

حازم: عزيزيت.. هذا ليس قبًحا! هذا كسل

هل ذهبتي إىل الطبيب يوًما يا براءة واتخذيت العالج املناسب؟

براءة: مل يذهب يب أحدهم! أيب وأمي ال يهتامن يب

 حازم: أنت لسِت طفلة عزيزيت.. ميكنك حجز موعد لدى الطبيب والذهاب
 مبفردِك وتناول العالج املناسب . وبقايا البثور اآلن ميكن عالجها بالليزر

براءة: مل أفكر يوًما بهذا! ثم إن شعري مجعد كأن كل السكان األرض يتحاربون

 حازم: هههه.. هذه ايضاً ليست مشكلة.. هل تظنني كل من متتلك شعراً أملساً
هو لها حقاً؟

هناك الكثري من عالج الشعر يا ا.. ميكنك استخدام أيها..قومي بكيّه.. أو 
استخدمي الربوتني أو ما شابه.. األمر سهل جًدا... أراهن أنِك مل تحاويل قط يوًما 

أن تستخدمي حتى أبسط أدوات التجميل لشعرِك او لوجهك

براءة: كسبت الرهان

 حازم: لسِت قبيحة يا براءة.. أنت مل تهتمي بنفسك .. مل تحسني استغالل
 مواطن الجامل.. ألنك مل تحبي براءة حًقا! وال تنتظري من أحدهم أن يحبها

أكرث منك ..أنت بها أوىل

 براءة: سأفعل يا حازم.. ال أدري من منا فاقد البرص حًقا.. فأنت تنري يل الحياة يا
حازم..سأفعل ما أخربتني به.. لعل الناس يحبونني حني يَرون يب بارقة جامل

حازم: ال يا براءة.. ال تفعيل ألجل الناس.. فالناس لن يعجبها شئ.. افعيل
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 ألجلك.. ألجل أن تريض أنت عن نفسك.. أن تتأميل وجهِك يف املرآة دون 
خوف.. فإن كان هذا ما سيجعلك تحبي براءة.. افعليه يك تحبيها

ألنك إن أحببِتها.. أجربيت الناس عىل حبها

ثم براءة.. أردت أن أخربك امرًا.. لكن متهيل يف الفهم أرجوِك

 يف بعض األوقات نرى انعكاس ملشاعرنا يف أعني الناس.. لكنها ليست الحقيقة
فعالً

براءة: ال أفهم

حازم: هل تحدثتي مع والدتِك يوًما بشأن وجهك مثالً وأخربتِك أنها ال تحبك؟

براءة:ال تحتاج إلخباري فأنا أراها يف عينيها.. ويف معاملة أيب وإخويت

 حازم: هذا ما قصدته.. قد يكون انطباعِك هذا من داخلك.. هو انعكاس
 ملشاعرك انت تجاهك.. ألنك توقنني أنك ال تستحقني حباً.. فافرتضتي أنهم ال
 يحبونك.. وصدقتي ذاك.. وفسيت كل الترصفات هكذا.. وكانت ردود أفعالك

 أيضاً مبنية هىل هذا االفرتاض.. فقد تتسببني لهم باآلم ال تشعرين بها .. وتخالني
أنك الضحية

 تحديث معهم يا براءة.. دافعي عن براءة.. وعن حقها يف الحياة ويف الحب ويف
 األمل

 سأراهنِك مرة أخرى.. أنك ستكتشفني ما يقلب موازين حياتك رأساً عىل عقب
حني تكشفني عن الجراح املغلقة

براءة: سأفعل وقبلت الرهان
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حازم.. أنت حًقا لست فقط ذاك الصديق الذي متنيته من الحياة

أنت الحياة بأرسها حازم

 مل يخربين أحدهم بذلك من قبل.. مل يقتحم أي إنسان أبوايب املغلقة بهذه
الجرأة وحاول ترميم ما ينئ من أطالل جراحي

 ظننت أنني يف عامي الثالثني قد أحسنت النضج واكتملت العقل..لكنني للتو
 اكتشفت أنني تلميذة لن أبرح مدرستك.. لست شاكرة لك حازم.. فالشكر يف

حرم الفضل ضآلة

ال كلامت شكر تزن صنيعك

 حازم: ال أحتاج لكلمة شكر براءة..أحتاج لكلمة أخرى!! مل تجيبي سؤايل الذي
بدأنا به الحديث؟

براءة: ال زلت ترغب يف االقرتان يب وأنت تعلم عني ما تعلم

حازم: الزلتي تتحدثني معي وأنا كفيف..أعرج؟

أحبيني براءة.. فنقص بكلينا يحتاج ملن يضمه ليكتمل

 براءة: حازم.. أنا أدين لك بفضل كبري .. وأرى بك املنقذ وامللهم.. كام أنك
صديقي األوحد الذي أسفرت عنه وحديت لثالثني عاًما..لكن

حازم: لكنك ال تحبينني

براءة: ليست هذه املشكلة... أنا أحبك بالطبع وأحبك جداً

لكنني
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 لكنني يف حالة انبهار برجل آخر.. رمبا ليس حبًا بقدر أنه انبهار .. كاملسحورة
بني عاملي وعامله

 فهل تجد يل دواء يشفيني من حبه الذي مل يكن باختياري.. كام أوجدت لقبحي
دواء ؟

هل ميكنك أن تقرتن بامرأة مأخوذة يف عامل رجل آخر

!هل تقبل بنصف حب ونصف قلب.. ونصف حضور ونصف حياة؟

هل تقبل أن تحيا معك امرأة .. إال قليالً؟

**

براءة: آسفة حازم.. أنت أمثن لدي من أن أخدعك.. وأنبل من أن تعاقبني مبا 
ليس طوًعا يل.. مشاعري ليست كذلك يا حازم أنت تفهمني أليس كذلك؟!

حازم: بىل يا براءة.. وحاش لله أن أجرّم مشاعرك ولو أجحفت حبي.. لكن، 
يعصف برأيس سؤال..  فهاّل ترتفقني بها

براءة: يكفيني أنني مل أترفق بحبك

حازم: فمن صاحب املجد؟

براءة: حبي مجًدا..حازم؟! لو علمُت أنك هكذا تنظر إليه لنصبتك ملًكا

حازم: لكن ممكلة اخرى احتلت العرش بالفعل

براءة: رئييس بالعمل
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حازم: ما اسمه؟

براءة: ال تسأل عن أشياء إن تبد لك تسؤك

حازم: ما اسمه براءة؟

براءة: مروان

حازم: يبدو أقرب للَملِك من حازم! يبادلك الهوى؟

براءة: ال يراين

حازم: مسكني.. فاقد البرص

براءة: لكنك رأيتني

 حازم: لست فاقدا للبرص وأنا معك.. فاقد البرص من يكن بني يديه هبة من الله
وال يراها..وأنا رأيتك

براءة: أوقن أنه لن يحبني.. ولست أنتظر

حازم فأنا أفعل! إن مللتي من انتظار القطار.. وجدتني ال أبارح مقعدي.. 
وقلبي بني يديّك

براءة: متعن يف عذايب

حازم: إن كان هذا ما سيجعل ضمريك يبقي صوتك يف أذين فأنا لست آسًفا

براءة: سأنام اآلن تصبح عىل جنة مثل حبك

حازم: تصبحني عىل براءة . فهي كل شئ ميكن أن يتمناه املرء

********
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 كان حديث حازم بالنسبة يل كالغيث إذا أطلقته السامء من بعد ظأم أصاب
بوار مقفرة

كانت أريض قاحلة حتى أنبتت قبًحا يف كل مكان.. لكن كان أهمه ذاك القبح 
الذي عشش بني خاليا رأيس ثالثني عاًما

 ثالثون عاًما أهاب فيها املرآة التي تراين قبيحة.. ثم اكتشفت أنني من أقنعت 
 نفيس حًقا أنني قبيحة..واستسلمت لهذا الطوفان الجائر حتى كبل إراديت ومل

مينحني حتى حق االختيار

كانت جلسات املصارحة بيني وبني أمي وأيب دامية.. دامية حد الشفاء

 مل يظن أياً منا أن الطرف اآلخر يحمل كل هذا األمل داخله.. ومل يظن أيّنا كذلك
 أننا نحتاج الحب لرنتوي كالنبتة وننمو ونحيا..واألهم أن نستند عليه يف شدتنا

 مل ينكر أحدهام خطأه يف أنني كنت بحاجة أن يسبغا عيّل املزيد من الحب
 لتضميد جراح نقٍص يب.. لكنهام -عن سوء إدراك وقلة حيلة- مل يحسنا الفهم
 أننا إن مل نرتوي بالحب من منبعه من أب وأم حانيني .. كنا كالتائهني بدروبه

نبحث عن من مينحنا رشبة منه ولو كذبًا وبهتانًا من غري أهله

 أو.. كنا كاملرىض الذين أصابتهم حمى فقدان الحب ففقدوا بها ثقتهم بأنفسهم
 وبالناس حولهم كام كنت أنا لكنني أيضاً.. أيقنت أن االالم كانت متعادلة..

 فلم أكن قط تلك الفتاة التي يتمناها أبويها.. مل أتحدث مع أحدهام قط.. أو
 أهب ملساعدته دون طلب.. أو أشارك يف اجتامع عائيل حميم.. كان إعرايض

 عنهم لقبٍح يب خشيت عليهم منه بينام كان اشتياقهم واحتياجهم يل أكرب من
 رؤيتهم لذاك القبح كيف بأيدينا نحرّم عىل أنفسنا حلو الحياة ظنا منا أننا قد ال

نستحقها؟
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 وكيف يفكر كل منا باآلخر يف لحظة ظٍن حمقاء ثم يطوي أمله ويرتكه ينهش يف
بقايا ثقة اضاعها بنفسه؟

 ماذا لو صارح كل منا اآلخر مبكنون نفسه كمحاولة للتصالح مع نفسك قبل
التصالح مع اآلخرين؟

.هذا ال يعني أنني مل أكن قبيحة

 لكن ذاك املسخ الذي رأيته بني أذين كلام نظرت يف املرآة كان انعدام للثقة 
بالنفس وانعدام لحب الذات والخوف من مواجهة النفس إلصالحها

 كنت امرأة إال الكثري.. لكن ليس الكثري من الجامل.. لكن الكثري من الحب
واالحتواء والطأمنينة والثقة بالنفس

الكثري من األشياء التي تجعلنا يف أعيننا أجمل ويف أعني اآلخرين أمثن

***********

مىض عام.. عام كامل عىل بداية الحياة

أستعد اآلن للذهاب إىل عميل

أقف أمام املرآة ألتزين كعاديت يف اآلونة األخرية

 أمشط شعري األملس بعد عالجه بالربوتني والكوالجني ثم أحكم إخفاؤه تحت
 حجايب

ثم أنظر إىل وجهي القمحي.. قمحي كلون حبات القمح التي تشبعنا.. هكذا
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قالت يل أمي.. فأحببت لوين 

 لكنه.. خال من البثور واألخاديد.. استمر عالجه عرشة أشهر من جلسات ليزر
وعقاقري طبية ومراهم معالجة.. لكنه يف النهاية.. اصبح وجًها لفتاة..ال لبومة

 عيني الضيقتني تعلمت كيف أتحايل عىل ضيقهام بالكحل ورسم مستحرضات
التجميل فأصبحتا أجمل وأبهى

حتى شفتي املكتنزتني.. كانتا بأحمر الشفاة داكن اللون أكرث رقة وجاذبية

تغري كل شئ.. لكن األهم من كل شئ

أنني أحببت براءة

تتساءلون بالطبع عن مروان؟

 حسًنا لدي الكثري من األخبار السارة.. تقدم مروان لخطبتي منذ اسبوع..
 وتنتهي اليوم املهلة التي طالبته فيها بالتفكري قبل اتخاذ القرار

مروان: عزيزيت براءة.. تبدين غاية يف الجامل اليوم

 براءة: هذا لطف منك

مروان: أنتظر بعًضا من األخبار السارة هنا

براءة: الكثري منها بالفعل

مروان: أبرشي إًذا.. متى نقيم األفراح؟

براءة: مروان.. التقيتك يف هذا املكان منذ عام أو يزيد قلياًل

كنت كمن ألقاه الزمن يف حفٍل هائل صخب األجواء مبهر األضواء وهو قد
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خرج للتو من كهف مظلم لثالثني عاٍم 

 لقد أحببتك يا مروان .. ال ميكنني أن أنكر.. وأعلم أنك تعلم لكنه كان حبًا
 مبتوًرا .. كان انبهاًرا بك ومبا أنت عليه من مركز ووسامة وخلق رفيع وابتسامة

خالبة

كنت أول رجل يراين وال يشمئز أو يدير ظهره يل.. لكنك مل تكن تراين

 كنت أحتاج ملن أستند عليه ال ملن يبتسم يل.. كنت أبحث عمن يضمد جراحي
ال فقط من يلقي عيل التحية يف سالم دون تنمر

 لكنني..ألنني كنت حينها مل أعيي بعد أنني أستحق.. وإن كنت قبيحة كام
ظننت

كنت أظن أنك تفعل يل الكثري بابتسامتك وإلقاؤك التحية

 بينام عىل الطرف اآلخر كان هناك من يفتح الجراح ليطهرها ويضمدها يف
 صمت وحب وتفاٍن.. دون أن يتذمر من انرصايف عنه ودون أن ينتظر مقاباًل

أدركت حينها أن الحب ليس مالحة وجه أو عبارات تأرس القلب

 الحب هو أن تشعر يف وجود أحدهم باألمان.. بأنك قد تعري ضعفك دون
 مخافة أن ينهش فيه يوًما

 أال تخجل من أن تخطئ ألنك تعلم أن حبه لك أكرب من الظن السئ.. فيمد يده
ليصحح خطؤك ال ليعاقبك

 أن يعلم ما يعلم عنك من الخطايا والعيوب.. لكنه ليس فقط ال يذكرك بها وال
يتفضل عليك مّناً أنه تحّملها
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بل يحاول معك إصالحها ألجل أن تحيا أنت حياة أفضل

 آسفة إن أطلت عليك الحديث.. لكن صديقي علمني أن من حق كل منا أن
يفهم.. ليس من شيم النبالء الرحيل دون مربرات

مروان: ترحلني إًذا؟

 براءة: لدّي مرشوعي الخاص أنا وصديق يل.. مرشوع متكامل للمكفوفني
 ..بالطبع لن أنافسك فهو يطرق ابوابًا مختلفة.. ولن أنىس قط أنك صاحب

الفضل يف صقل معرفتي بهذا العامل الرائع

مروان: تحبينه؟

 براءة: أشعر معه باألمان.. وأنني أجالس ذايت وأقص عليها وأنني ال أخاف بني
 يديه تقلبات األيام! إن كان هذا هو الحب فال بأس.. بيد أنني أرى أنه أكرث من

الحب بكثري.. إنه الذوبان يف إنسان آخر

مروان: مااسمه؟

براءة: هههههههه .. منذ عام كان السؤال عىل الطرف اآلخر من الضفة

كان هو يسأل عنك.. كم هو متقلب ذلك القلب املتمرد

مروان: أحسده عليك

براءة: بل أحسدين عليه

*************
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 اليوم سألقاه.. هل تصدقون أنها أوىل املرات التي ألتقي فيها بحازم؟ متتد
 صداقتنا لعام ونصف العام.. أحفظ فيها كل تنهيدة له.. كل منحنيات صوته

ومخارج حروفه..لكنني مل اعرف شكله قط

ال يهم اآلن.. حازم كان أكرث من مجرد رجل بالنسبة يل.. كان هو الحياة بأرسها

 اليوم موعدنا لالجتامع الذي طال تأجيله يك ندرس مرشوعنا املزمع بناؤه خالل
بضعة أشهر

 سنلتقي يف بيتي.. كان هذا رجاؤه.. وأنا قد تفهمت حرجه من اللقاء يف إحدى
 األماكن العامة.. فاستأذنت والدي ومل أجد لديهام مانع من استضافة ذاك الذي

بدل حياة ابنتهام متاًما

براءة: لحظات وأكون جاهزة يا أيب.. ميكنه أن ينتظر يف االستقبال قلياًل

 جاء حازم.. مل يكن تأخريي الستكامل زينتي التي أعلم أنه لن يراها.. لكنني
صممت عىل وضع القليل منها من أجله رغم كل شئ

لكن تأخريي كان إلحكام السيطرة عىل خفقات قلبي املبعرثة شوقًا

!!سألقاه أخرياً

بخطوات مرتجفة نهضت الستقباله.. كان يتحدث مع أيب وتتعاىل ضحكاتهام

لكن هذا ليس صوت حازم

صوت آخر أعرفه جيداً.. لكنه ليس لحازم

اقتحمت غرفة االستقبال يف ترقب قًلِق
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براءة: مروان؟

نهض من مكانه مرحبًا: كيف حالك براءة؟

براءة: لكن!! لكن .. أين حازم؟

استأذن والدي باالنرصاف بعد إمياءة من رأس مروان كسابق اتفاق بينهام

مروان: استأذنت منه بالحضور  بداًل عنه

براءة: أنت كاذب.. حازم لن يتخىل عن موعدنا قط

مروان: مل يفعل

براءة: ال أفهم

 مروان: أنِت أذىك من أال تفعيل براءة

 براءة: غري معقول ..ال .. غري ممكن ..بل مستحيل أأنت.أنت..اقصد أنت هو..
انت مروان وأنت حازم؟

مروان ضاحًكا: حمداً لله عىل سالمة الذكاء

براءة: ملاذا؟ لقد خدعتني! ملاذا مروان؟

 مروان: سأقص عليك يا براءة.. أول األمر كان روتيًنا مني بأن اخترب كل املوظفني
لدي يف إتقانهم لعملهم

 فأتصل بكل منهم من رقم مختلف ألعلم كيف ميكنهم خدمة الناس والرد
عليهم بشكل ودود
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هاتفتك ألتأكد من إتقانك لعملك.. لكنك كنِت أجمل من أن أنتهي

كان صوتك يعزف عىل قلبي ألحانًا مل أسمعها من قبل

 كيف تقصني عيل القصص بطريقتك الفريدة.. كيف أستمع منك لحكاية فيلم
سيناميئ رأيته عرشات املرات.. لكنني أسمعه منك بطريقة مختلفة متاماً

أدركت بعد فرتة وجيزة.. أنني علقت بك.. أدمنت قربك

 لكنني مل أمتكن من مصارحتك بأنني مروان حينها.. كنت أرى يف عينيك حزنًا
واهتزاز ثقة أعلم متاماً مصدرها

لكن حديثي معِك حينها مواجهة مل يكن افضل شئ ميكنني فعله

 أردت أن أجعلك ترين براءة كام أراها.. أردتك أن تحبي نفسك براءة.. كنت
 طوال الوقت جميلة.. لكنك كنت خائفة من أن توقني أنك جميلة فيطلب

احدهم منك إثبات ذلك..وأنت قليلة الحيلة

 حاولت أن أكون الصديق والسند والحبيب..لكنني عىل صعيد مروان مل أكن
ألتركك.. كنت دامئا أحثك عىل العمل وألقي عليك بعبارات املديح

 حتى إذا استوى لديك مروان وحازم أسدلت الستار عىل هذا الوضع الذي مل
ارغب به يوًما

 لكنك كنت شديدة الخوف.. تضعني ألف جنزير عىل بابك وألف تعويذة لفك
حراسك

 اضطررت إلمتام مهمتي بعيًدا عن مروان.. ألن هذا ما كان يشعرك باألمان.. أن
حازم ال يراك.. ومل أشأ أن أثقل عليك بطلب رؤيتك كحازم.. ومل تسعي أنت
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 لذلك إال حني كنت راضية عن نفسك .. كأن حازم سرياك.. بل كنت موقنة أنه 
سرياك

فاردِت أنِت أن يكون أول لقاء.. وأنت بكامل بهاءك

لقد كنت دامئاً عقل مروان وقلب حازم..

براءة: ال أصدق.. وصوتك.. صوتك مختلف متاًما؟

 مروان: بالطبع لن أقوم باالتصال بأحد املوظفني لدي بنفس الصوت.. استخدم
جهاز تغيري الصوت يا عزيزيت

براءة: لكن.. لكنك خدعتني ايضاً

أنت مبرص وسليم متاماً

 مروان كاشًفا عن إحدى ساقيه ليظهر أسفل بنطاله ساقًا صناعية: مل اكذب
 عليك قط سوى باسمي.. لقد كانت الحادثة حقيقية وفقدت بها ساقي ..

 وبرصي أيًضا! لكنني أجريت عدة عمليات جراحية يف عيني.. وباملناسبة فنسبة
رؤيتي ال تتعد ال ٥٠ % .. ههههه

 براءة: كأنني يف حلم يا حاز..يا مروان..كأنني يف حلم غريب

مروان: ستعتادين

براءة: لِم أتيت إىل منزيل إذاً إذا كنت مبرص؟ ظننتك خشيت العلن؟

مروان: يك أتفق مع والدك عىل موعد عقد القران

براءة: آسفة يا مروان .. انا أرفض الزواج منك.. أنت مخادع
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 مروان: آسف يا حبيبتي.. ليس هذا األمر بيدك اآلن.. ولسِت مخرية.. نحن مل
نستأذنك

براءة: لكنني غري موافقة..تتزوجني عنوة؟

يقرتب مروان يف وجل وهو يهمس: ألنني أحبك

براءة: كيف تفعل يب ذلك

مروان: ألنني أحبك

براءة: كيف تخدعني طوال عام ونصف

مروان: ألنني أحبك

براءة: لكنني مل أعد اثق بك

مروان: وأنا أحبك

براءة: ولن أصدقك مرة أخرى

مروان: وأنا أحبك

براءة: لن اتزوجك

مروان: وأنا أحبك

 !!براءة: وأنا كثرياً

متت
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